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ค�ำน�ำ

 ปัจจุบนัมผีูป่้วยโรคไตเรือ้รงัระยะสดุท้�ยทีจ่ำ�เป็นต้องฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียมจำ�นวน 5 หมื่นกว่�ร�ยและมีแนวโน้มสูงขึ้น

เ ร่ือยๆ หน ่วยและศูนย ์ไตเทียมที่รองรับก�รฟอกเลือดด ้วย 

เคร่ืองไตเทียมมีม�กกว่� 600 แห่ง ในขณะท่ีแพทย์ พย�บ�ลมี 

จำ�นวนไม่เพียงพอที่จะให้บริก�รอย่�งทั่วถึง ดังนั้น คู่มือก�รปฏิบัติตัว

สำ�หรับผู้ป่วยที่รับก�รรักษ�ด้วยวิธีก�รฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม

จะเป็นเครื่องมืออย่�งหนึ่ง ในก�รช่วยสอน ช่วยแนะนำ�ผู้ป่วยและ

ญ�ติของผู้ป่วย ตลอดจนบุคล�กรที่ดูแลผู้ป่วยจะใช้เป็นแนวท�ง

ปฏิบัติท่ีถูกต้อง เหม�ะสม ช่วยให้ก�รรักษ�ด้วยวิธีนี้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

ซ่ึงคู่มือเล่มน้ี ในก�รพิมพ์ครั้งที่ 1 ได้หมดลงอย่�งรวดเร็ว และเป็น

ท่ีต้องก�รของแพทย์ พย�บ�ล ตลอดจนผู้ป่วยเป็นอันม�ก ท�งโรง

พย�บ�ลสถ�บันโรคไตภูมิร�ชนคริทร์ได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญ จึงได้

จัดพิมพ์คู่มือเล่มนี้ใหม่อีกครั้ง โดยได้ปรับปรุงเนื้อห�ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 

จึงหวังว่�คู่มือเล่มน้ีจะเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นที่พอใจแก่ผู้อ่�น 

ทุกท่�น ต้องขอขอบคุณอ�จ�รย์น�ยแพทย์อ�คม นงนุช อ�จ�รย์

เอกหทัย แซ่เตีย ตลอดจนแพทย์ พย�บ�ล และกองบรรณ�ธิก�ร 

ทุกท่�นที่กรุณ�เพ่ิมเติมส�ระที่มีคุณค่�ในคู่มือเล่มใหม่นี้ เพื่อให้ 

ผู้อ่�นทุกท่�นเข้�ใจและผู้ป่วยเองส�ม�รถอยู่กับไตเทียมอย่างมี

คุณค่า และเป็นสุข สมเจตน�รมย์ของคณะผู้จัดทำ�
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อยู่กับไตเทียม

ไตและหน้ำทีไ่ต

 ไตเป็นอวัยวะสำ�คัญของร่�งก�ย รูปร่�งคล้�ยเมล็ดถั่ว ขน�ด

ประม�ณกำ�ป้ันมอื (10-13 เซนตเิมตร) มจีำ�นวน 2 อัน อยู่ด้�นหลัง 

บรเิวณบัน้เอวทัง้สองข้�งมหีน้�ทีห่ลกั ๆ ดงันี้

 1. ขับของเสียต่�ง ๆ ผ่�นท�ง

ปัสส�วะ

 2. ควบคุมปริม�ณนำ้� เกลือแร่ 

และกรดด่�งในร่�งก�ย

 3. ผลติฮอร์โมนอิรโิธรพอยอีตนิ  

ทีช่่วยกระตุน้ก�รสร้�งเมด็เลอืดแดง

 4. ผลิตฮอร์โมนและวิต�มินที ่

เสรมิสร้�งกระดกู 

 5. ควบคมุคว�มดนัโลหติ

สำเหตขุองไตวำย
  1. โรคเรือ้รังต่�ง ๆ เช่น เบ�หว�น 

คว�มดันโลหิตสูง โรคเอสแอลอี โรคเก�ต ์

นิ่วในไต ไตอักเสบ ก�รติดเช้ือท�งเดิน

ปัสส�วะ เป็นต้น

  2. ผลข้�งเคียงจ�กก�รใช้ย� และ 

ส�รเคมต่ี�ง ๆ ได้แก่ ย�แก้ปวด โดยเฉพ�ะ 

ย�แก้ปวดกลุม่ NSAIDs ย�ทีมี่ผลข้�งเคยีง 

ต่อไต ย�ลดคว�มอ้วน ย�สมนุไพร ฯลฯ
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 3. กรรมพันธุ ์ หรือคว�มผิดปกติตั้งแต่กำ�เนิด เช่น ก�รม ี

ไตเล็กแต่กำ�เนดิ โรคถงุนำ�้ในไต ก�รอดุตนัของระบบท�งเดนิปัสส�วะ 

กำรบ�ำบดัทดแทนไต

 เมื่อไตทำ�ง�นลดลงจนเข้�สู่ไตเรื้อรังระยะที่ 5 หรือที่เรียกว่� 

ไตว�ยระยะสุดท้�ย ร่�งก�ยจะเกิดคั่งค้�งของเสีย นำ้� เกลือแร่และ 

กรดด่�ง ก�รเสียสมดุลของฮอร์โมนของร่�งก�ย ทำ�ให้มีอ�ก�ร 

เบื่ออ�ห�ร คล่ืนไส้อ�เจียน ซีด คัน บวมต�มร่�งก�ย อึดอัด หอบ 

เหนื่อย นอนร�บไม่ได้ ฯลฯ ซึ่งผู้ป่วยจำ�เป็นต้องได้รับก�รรักษ� 

ที่เรียกว่�ก�รบำ�บัดทดแทนไตวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น ก�รฟอกเลือดด้วย

เครือ่งไตเทยีม ก�รล้�งไตท�งช่องท้อง หรอืก�รผ่�ตดัปลูกถ่�ยไต

 กำรบ�ำบดัทดแทนไตม ี3 วธิ ีได้แก่
  1. ก�รฟอกเลือดด้วยเครื่อง 

ไตเทียม (Hemodialysis; HD) คือ 

ก�รนำ�เลอืดผ่�นท�งช่องท�งฟอกเลือด

ที่ มีก�รเตรียมไว ้ออกม�ฟอกโดย 

ผ่�นตัวกรองเลือดเพื่อขจัดของเสีย 

ปรับสมดุลของเกลือแร่และกรดด่�ง 

แล้วนำ�เลือดกลับเข ้�สู ่ร ่�งก�ยใช้เวล�ประม�ณ 4-5 ชั่วโมง 

สปัด�ห์ละ 2-3 ครัง้ ตลอดชวีติหรอืจนกว่�จะได้ปลูกถ่�ยไต

  2. ก�รล้�งไตท�งผนังช่องท้อง (Peritoneal Dialysis;  

PD) คือ ก�รใส่นำ้�ย�ล้�งไตเข้�ไปในช่องท้อง แล้วทิ้งไว้ประม�ณ  

4-6 ชั่วโมงเพ่ือให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนของเสียและนำ้�โดยก�ร 
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8 อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

ซึมผ่�นเยื่อบุช่องท้อง จ�กนั้นปล่อยนำ้�ย�ออกหมุนเวียนต่อเนื่อง 

ทุกวัน อย่�งน้อย 4-5 ครั้งต่อวัน ปัจจุบันมีก�รใช้เคร่ืองมือพิเศษ 

ช่วยในก�รล้�งไต ให้เกิดคว�มสะดวกยิ่งขึ้น

  3. ก�รผ่�ตัดปลูกถ่�ยไต (Kidney Transplantation; KT) 

คือ ก�รผ่�ตัดปลูกถ่�ยไตใหม่ที่ได้จ�กผู ้บริจ�คเข้�ไปในผู้ป่วย 

ไตว�ย โดยไตใหม่นั้นอ�จได้ม�จ�กผู้บริจ�คที่เสียชีวิตหรือไตจ�ก 

ผู้บริจ�คที่มีชีวิต เช่น ญ�ติพี่น้อง หรือคู่สมรสที่มีเลือดหมู่เดียวกัน 

ก็ได้โดยต้องมีก�รตรวจเน้ือเยื่ออย่�งละเอียด รวมถึงไตผู้ให้ต้องเป็น

ไตทีแ่ขง็แรง สมบรูณ์ รวมทัง้คำ�นงึถงึคว�มปลอดภยัของผูใ้ห้ไตด้วย

กำรปฏบิตัติวัก่อนฟอกเลอืด
ด้วยเครือ่งไตเทียม

 1. ควรรับประท�นอ�ห�รให ้

เรียบร้อยก่อนก�รฟอกเลือด ห�ก

จำ�เป็นต้องรับประท�นอ�ห�รขณะ 

ฟอกเลอืด ควรเป็นอ�ห�รอ่อน ย่อยง่�ย 

และใส่ภ�ชนะที่สะดวก ไม่ควรเป็น

อ�ห�ร ม้ือหนักหรื อป ริม�ณม�ก 

เพร�ะจะทำ�ให้เลือดไปเลี้ยงกระเพ�ะเพื่อย่อยอ�ห�รม�กขึ้น ทำ�ให ้

คว�มดันโลหิตตำ่�ขณะฟอกเลือด จนอ�จเป็นอันตร�ยต่อผู้ป่วย

 2. ผู ้ป ่วยที่มีคว�มเส่ียงต่ออ�ก�รคว�มดันโลหิตตำ่�ขณะ 

ฟอกเลือด แพทย์จะงดย�ลดคว�มดันในบ�งตัวก่อนก�รฟอกเลือด 

ซึ่งผู้ป่วยแต่ละร�ยมีคว�มจำ�เป็นต้องลดย�คว�มดันในปริม�ณไม ่

เท่�กัน แพทย์จะเป็นผู้พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมเป็นร�ยบุคคล  
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ส่วนย�อื่น ๆ ผู้ป่วยส�ม�รถรับประท�นต�มปกติ และควรจัดย� 

ในม้ือที่ตรงกับเวล�ฟอกเลือดไปด้วย เพื่อรับประท�นให้ตรงเวล�

 3. ห�กผู ้ป ่วยมีอ�ก�รผิดปกต ิ

ต ่�ง ๆ ต ้องแจ ้งพย�บ�ลก ่อนก�ร 

ฟอกเลือด เช่น มีไข้ เจ็บแน่นหน้�อก 

นอนร�บไม่ได้ ท้องผูก ท้องเสีย นอน 

ไม่หลับ ก�รเปลี่ยนแปลงคว�มรู้สึกตัว 

สับสน หรือมีเลือดออกผิดปกติ เช่น 

ถ่�ยอุจจ�ระเป็นเลือด มีเลือดออกต�มจุดต่�ง ๆ ของร่�งก�ย ม ี

ประจำ�เดือน เพื่อจะได้ห�ส�เหตุและแพทย์จะได้ปรับย�ป้องกัน 

ก�รแข็งตัวของเลือดขณะฟอกเลือดได้อย่�งเหม�ะสม

 4. ผู ้ป่วยที่จำ�เป็นต้องทำ�หัตถก�ร เช่น ก�รผ่�ตัดต่�ง ๆ  

ถอนฟัน เลเซอร์ต� ก�รส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยต่�ง ๆ ฯลฯ 

ควรแจ้งให้พย�บ�ลหรือแพทย์ผู ้ดูแลทร�บก่อนล่วงหน้�ทันทีท่ี 

ทร�บกำ�หนดก�รผ่�ตัด เพื่องดก�รให้ย�ป ้องกันก�รแข็งตัว 

ของเลือด (heparin) รวมถึงก�รทำ� CT scan หรือ MRI ควรปรึกษ�

อ�ยุรแพทย์โรคไตเพื่อจัดต�ร�งก�รฟอกเลือดให้เหม�ะสม

 5. ผู้ป่วยที่ใช้เส้นฟอกเลือดที่แขน ต้องทำ�คว�มสะอ�ดแขน 

บริเวณหลอดเลือดท่ีจะแทงเข็ม โดยก�รฟอกสบู ่ ให ้สะอ�ด 

ซับเบ� ๆ ให้แห้งก ่อนก�รฟอกเลือดทุกครั้งและไม่ท�โลชั่น 

หรือแป้งที่บริเวณเส้นฟอกเลือดในวันไปฟอกเลือด

 6. ถ้�จำ�เป็นต้องใช้ย�ช�ชนิดท� ควรท�ก่อนก�รลงเข็ม  

30 น�ทีต�มคำ�แนะนำ�ของพย�บ�ล ผู้ป่วยบ�งร�ยที่มีอ�ก�รผื่นคัน 

ควรงดก�รใช้ย�ทันทีและแจ้งพย�บ�ลทร�บ
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10 อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

 7. ชั่งนำ้�หนักตัวก่อนฟอกเลือด โดยต้องตรวจสอบว่�ไม่มี 

กระเป๋�ถือ รองเท้�ที่หน� หรือของใช้ติดตัวเป็นจำ�นวนม�ก ระหว่�ง

ชั่งนำ้�หนัก เพร�ะทำ�ให้ก�รประเมินนำ้�หนักคล�ดเคล่ือนได้

กำรปฏบิตัติวัระหว่ำงกำรฟอกเลอืด
ด้วยเครือ่งไตเทียม

 1. ผู ้ป ่วยท่ีใช ้ เส ้นฟอกเลือดท่ี 

แขน ควรระวังและหลีกเลี่ยงก�รขยับ

แขนข้�งที่มีก�รแทงเข็ม เพร�ะอ�จทำ� 

ให้เข็มเลื่อนหลุดหรือเข็มผิดตำ�แหน่ง 

ทำ�ให้เส้นเลือดแตกได้

 2. ผู้ป่วยควรแจ้งพย�บ�ลทันทีห�กมีอ�ก�รผิดปกติแม้เพียง 

เล็กน้อย เช่น เจ็บบริเวณที่แทงเข็ม หน้�มืด วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้

อ�เจียน ปวดท้อง ปวดศีรษะ ใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ แน่นหน้�อก 

หน�วหรือร้อนเกินไป เป็นตะคริว เพื่อได้รับก�รดูแล ป้องกัน และ 

แก้ไขได้ทันท่วงที

กำรปฏบิตัติวัหลงักำรฟอกเลือด
ด้วยเครือ่งไตเทียม

 1. ชั่งนำ้�หนักหลังก�รฟอกเลือดทุกครั้ง

 2. ผู้ป่วยที่ใช้เส้นฟอกเลือดที่แขน เมื่อเสร็จสิ้นก�รฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียม พย�บ�ลจะใช้ม้วนผ้�กอซเป็นก้อนกดบริเวณ 

ที่แทงเข็มและใช้ปิดปล�สเตอร์ไว้ ถ้�มีเลือดซึมออกจ�กแผล ควรใช้ 
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อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

ผ้�กอซหรือผ้�สะอ�ดกดบริเวณที่แทงเข็มประม�ณ 15-30 น�ท ี

ถ้�เลอืดไม่หยุดให้รบีกลบัม�โรงพย�บ�ลโดยเรว็ หรอืไปโรงพย�บ�ล 

ใกล้บ้�นที่มีหน่วยฟอกเลือด ผู ้ป่วยส�ม�รถถอดม้วนผ้�กอซที ่

กดบริเวณที่แทงเข็มออกได้หลังจ�กฟอกเลือดแล้ว 6-8 ชั่วโมง ถ้�

เลือดไม่หยุดเป็นเวล�น�นกว่�นี้ควรนัดพบแพทย์ผ่�ตัดเพ่ือประเมิน

ลักษณะของเส้นเลือดที่อ�จผิดปกติจะได้แก้ไขทัน

 3. หลังก�รฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม อ�จยังมีผลตกค้�ง 

ของย�ที่ใช้ในก�รป้องกันก�รแข็งตัวของเลือด (heparin) ควรระวัง

ดังนี้
  3.1 ระวังก�รกระทบ

กระแทกแรง ๆ เช่น ก�รหกล้ม 

ก�รกระแทกกบัสิง่ของ อ�จทำ�ให้ 

บริเวณที่ถูกกระแทกเขียวชำ้� ให้

ประคบเย็นทันทีและประคบเย็น

ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงแรก หลังจ�ก

น้ันประคบด้วยนำ้�อุ ่น อ�จใช้ย�เรพ�ริลเจล (reparil gel) หรือ  

ฮีรูดอยด์ท�ร่วมด้วยเพื่อให้อ�ก�รเขียวชำ้�ลดลง

  3.2 ถ ้�มีแผลของมีคมบ�ด ใช ้ผ ้�กอซสะอ�ดกดจน 

เลือดหยุด น�นประม�น 15-30 น�ที ถ้�บ�ดแผลใหญ่ม�กหรือ 

เลือดไหลไม่หยุด ควรรีบม�โรงพย�บ�ลทันที

 4. หลังก�รฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผู้ป่วยบ�งร�ยอ�จมี

อ�ก�รอ่อนเพลีย คลื่นไส้ อ�เจียน เมื่อกลับบ้�น ห�กเกิดอ�ก�ร 

ดังกล่�วควรแจ้งให้แพทย์และพย�บ�ลทร�บ เพ่ือก�รเปล่ียนแปลง

ปรับนำ้�หนักตัวแห้ง (dry weight) ของผู ้ป่วยให้เหม�ะสมกับ 

ร่�งก�ยในคร�วต่อไป
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12 อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

 5. ผู้ป่วยควรประเมินร่�งก�ยด้วยตนเองอย่�งสมำ่�เสมอ เช่น 

วัดคว�มดันโลหิตขณะอยู่ที่บ้�นอย่�งน้อยวันละ 1 ครั้งในตอนเช้� 

หลังต่ืนนอน และบันทึกลงในสมุดบันทึกคว�มดันโลหิต เพ่ือนำ� 

ม�ให้แพทย์ดูในวันที่ม�ฟอกเลือด ตรวจสอบเส้นฟอกเลือดว่�ยังม ี

ก�รไหลเวียนของเลือดอยู ่หรือไม ่

โดยก�รใช้บริเวณเส้นแนบหูจะได้ 

ยินเสียงฟู ่หรือคลำ�ได ้คว�มรู ้สึก 

สั่นต ่อเนื่องของเส ้นเลือด ห ้�ม 

วัดคว�มดันโลหิตข้�งที่มีเส้นเลือด 

ที่ใช้ฟอกเลือดทำ�ไตเทียม

 6. ผู ้ป่วยต้องบริห�รเส้นฟอกเลือดโดยก�รบีบและคล�ยมือ 

เป็นระยะ ๆ  อย่�งสมำ�่เสมอต่อเนือ่ง โดยควรบรหิ�รหลงัก�รฟอกเลอืด 

1 วัน ไม ่ควรบริห�รเส ้นหรือยกของที่ต ้องออกแรงแขนม�ก 

หลังก�รฟอกเลือดวันแรก เพร�ะอ�จทำ�ให้เลือดออกบริเวณรูเข็มได้

 7. ไม่ควรงอแขนข้�งที่มีเส้นฟอกเลือดในระยะเวล�น�น ทำ�ให้

เลือดไปเลี้ยงเส้นไม่เพียงพอและเสียก�รทำ�ง�นเร็วขึ้น  

 8. ผู้ป่วยที่ใช้เส้นฟอกเลือดหลังก�รฟอกเลือด ควรดูแลบริเวณ

ที่ปิดปล�สเตอร์ให้แห้งอยู่เสมอ ห�กเปียกนำ้�ควรแกะปล�สเตอร์ 

ทิ้งทันที เพื่อป้องกันก�รติดเช้ือท่ีรูเข็ม ห�กยังมีเลือดซึมที่ผิวหนัง 

เล็กน้อยให้ใช้ปล�สเตอร์สะอ�ดแผ่นใหม่ปิดแทน

 9. ผู ้ป่วยที่ใช้เส้นฟอกเลือดที่คอ ควรดูแลคว�มสะอ�ดของ 

ผิวหนังรอบส�ย โดยห้�มแผลเปียกนำ้� ระวังก�รมีเหง่ือออกม�ก  

ก�รอับชื้นของแผล ห้�มเก�แผล ระวังไม่ให้ผ้�ปิดแผลหลุดเพร�ะ 

จะเป็นช่องท�งของเชือ้โรคทำ�ให้เกดิก�รตดิเชือ้ได้

 10. ถ้�เส้นทีใ่ช้ฟอกเลอืดมอี�ก�รปวด บวม แดง ร้อน และหรือมี

ไข้ร่วมด้วยควรม�พบแพทย์



13

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

กำรสงัเกตอำกำรผดิปกตทิีอ่ำจเกิดขึน้
ขณะอยูท่ีบ้่ำนและกำรปฏบิตัติวั
 1. อ�ก�รอ่อนเพลีย เหนื่อยง่�ย เป็นลมหน้�มืดง่�ย เกิดจ�ก

ส�เหตุต่�ง ๆ เช่น ผู้ป่วยมีคว�มดันโลหิตตำ่� ผู้ป่วยมีคว�มรู้สึก 

ร่�งก�ยแห้งเกินไปจ�กภ�วะข�ดนำ้� ก�รรับประท�นย�คว�มดัน 

ที่ไม่เหม�ะสม ขน�ดย�ม�กเกินคว�มจำ�เป็น หรือมีโรคหัวใจควรแจ้ง

แพทย์ หรือพย�บ�ลที่ดูแล

 2. อ�ก�รแขนข�ช� หรือไม่มีแรง อ�จเกิดจ�กมีปริม�ณของ

โพแทสเซียมภ�ยในกระแสเลือดสูง หรือตำ่�เกินไป หรืออ�จเป็น

โรคระบบประส�ทและสมอง เช่น เส้นโลหติในสมองแตก ตบี หรอือดุตัน

ควรแจ้งแพทย์ หรือพย�บ�ลที่ดูแล 

หรือม�ห้องฉุกเฉิน

 3. ภ�วะนำ้�ท่วมปอด เกิดจ�ก 

มี นำ้ � ส ่ วน เกิ นคั่ ง ที่ ป อด  จ ะมี 

อ�ก�รเหนื่อยหอบ ไอ นอนร�บ 

ไม่ได้ ถ้�มีอ�ก�รม�ก ๆ จะไอ 

จนถึงขั้นมีเสมหะฟองสีชมพู เหนื่อยหอบม�กจนถึงขั้นทำ�ให้เกิด 

หัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ ผู ้ป่วยควรรีบติดต่อและเดินท�ง 

ไปรักษ�ที่โรงพย�บ�ลทันที

 4. อ�ก�รชกัเกรง็ถงึหมดสต ิอ�จเป็นโรคปัจจบุนัของสมองหรอื

หัวใจ ควรรีบนำ�ส่งโรงพย�บ�ลที่ใกล้บ้�นที่สุดทันที

 5. อ�ก�รเจ็บหน้�อก เสียดร้�วไปท่ีกร�ม แขนซ้�ยหรือหลัง 

อ�จเป็นภ�วะหัวใจข�ดเลือดเฉียบพลันได้ ต ้องพ�ผู ้ป ่วยส่ง 

โรงพย�บ�ลใกล้บ้�นทันทีเพื่อตรวจรักษ�อย่�งเร่งด่วน
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14 อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

อำกำรอืน่ๆ ทีค่วรแจ้งให้พยำบำลทรำบ
ก่อนเริม่ท�ำกำรฟอกเลอืด
 1. ตะคริวบ่อยหลังก�รฟอกเลือดหรือขณะอยู่บ้�น เกิดจ�ก 

มีคว�มไม่สมดุลของนำ้�และเกลือแร่ภ�ยในร่�งก�ย

  2. อ�ก�รคนัต�มตวั เกดิได้จ�ก 2 ส�เหตใุหญ่ ๆ คอื มปีรมิ�ณ

ฟอสฟอรสัสะสมม�กในร่�งก�ย หรอืผวิหนงัผูป่้วยแห้งจนเกินไป ทำ�ให้

เกิดอ�ก�รคันได้ง่�ย ควรใช้โลช่ันเพิม่คว�มชุม่ชืน้แก่ผวิหนงั หลงัก�ร

อ�บนำ้�ทุกครั้ง 

 3. บวมต�มตัว เกิดจ�กมีเกลือโซเดียมและนำ้�ส่วนเกินขังอยู ่

ต�มตำ�แหน่งต่�ง ๆ ของร่�งก�ย โดยเฉพ�ะเท้� จะเห็นได้ชัดเจน 

กว่�ตำ�แหน่งอ่ืน ๆ ลักษณะบวมที่เกิดขึ้นนี้จะสังเกตได้โดยก�ร 

กดลงไปบริเวณที่บวมจะเกิดเป็นรอยบุ๋ม

 4. ท้องผูก เกิดจ�กก�รถูกจำ�กัดนำ้�และก�รรับประท�นผัก 

และผลไม้ที่น้อยลง 

 5. นอนไม ่หลับ เมื่อม ี

ภ�วะของเสีย เพิ่ มม�ก ข้ึน 

ในเลือดและในสมอง ทำ�ให้ 

ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบ�ยตัว จึงมีผล

ทำ�ให้นอนไม่หลับ

 6. ปวดกระดูก เป็นผลของคว�มผิดปกติของก�รทำ�ง�นของ

วิต�มินดี และพ�ร�ไทรอยด์ฮอร์โมน เกิดจ�กก�รสล�ยแคลเซียม 

จ�กกระดูกม�กขึ้น ทำ�ให้กระดูกบ�งลง ส่งผลให้กระดูกพรุน

 7. ปวดบริเวณเส้นเลือดเทียม หรือปวดบริเวณปล�ยนิ้วมือด้�น

ที่มีเส้นเลือดเทียม อ�จเกิดก�รติดเชื้อบริเวณเส้นเลือดเทียมหรือ 

มีก�รข�ดเลือดที่เนื้อเยื่อส่วนปล�ย
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อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

กำรดแูลเส้นเลือดทีใ่ช้ในกำรฟอกเลอืด 
ด้วยเครือ่งไตเทียม

 กำรดแูลตนเองส�ำหรบัผูท้ีใ่ส่สำยสวนท่อแฝด
แบบชัว่ครำว (double lumen)
  1. ดูแลคว�มสะอ�ดบริเวณรอบส�ย ระวังไม่ให้แผลเปียก 

ไม่แนะนำ�ให้ทำ�แผลเอง

  2. สำ�หรับผู้ที่ใส่ส�ยสวน 

ท่อแฝดบริเวณต้นข�หรือข�หนีบ 

ควรหลีกเล่ียงก�รงอต้นข�ข้�งที่ใส่

ส�ย เพร�ะจะทำ�ให้ส�ยหัก พับ งอ 

เกิดลิ่มเลือดอุดตันภ�ยในส�ยและ

ระวังก�รเปียกนำ้�ปัสส�วะ อุจจ�ระ 

เพร�ะจะทำ�ให้ติดเชื้อได้ง่�ย

  3. สำ�หรบัผูท้ีใ่ส่ส�ยสวนท่อแฝดบรเิวณต้นคอ ควรหลกีเลีย่ง 

ก�รติดปล�สเตอร์หรือสวมเสื้อที่กดบริเวณปล�ยส�ยสวน ไม่ควร 

นอนตะแคงทับไหล่ข้�งท่ีใส่ส�ย เพร�ะจะทำ�ให้ส�ยหัก พับ งอ 

เกิดล่ิมเลือดอุดตันภ�ยในส�ยได้

  4. ในกรณีที่ไหมบริเวณปีกทั้งสองข้�งหลุด และส�ยสวน 

เลื่อนหลุดออก ห�ผ ้�สะอ�ดปิดบริเวณป�กแผลกดให ้แน ่น 

และรีบม�โรงพย�บ�ลทันที 

  5. ห้�มให้ย� ให้ส�รละล�ย หรือเก็บตัวอย่�งเลือดจ�ก 

ส�ยสวนท่อแฝด

  6. ห�กมีอ�ก�รเจ็บบริเวณส�ย คัน ปวด บวม มีเลือด 

หรือหนองซึมบริเวณรอบ ๆ ส�ย หรือมีไข้ ควรรีบม�พบแพทย์ทันที
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อยู่กับไตเทียม

 กำรให้ค�ำแนะน�ำส�ำหรบัผูป่้วยทีม่สีำยสวน
หลอดเลอืดด�ำชนดิถำวร (permanent catheter)
  1. ดูแลรักษ�ผ้�ปิดแผลให้แห้ง ไม่ให้เปียกชื้น ไม่แกะเก�

บริเวณรอบแผลที่ปิดไว้ ถ้�แผลเปียกช้ืนให้เปลี่ยนแผลภ�ยนอก 

ที่คลินิก หรือโรงพย�บ�ลท่ีอยู่ใกล้บ้�นทันที ไม่ให้เปิดล้�งแผลเอง

  2. ไม่ควรใส่เสื้อสวมศีรษะ ควรสวมเสื้อผ่�หน้�วันที่ม� 

ฟอกเลือด เพื่อป้องกันก�รดึงรั้งส�ย

  3. ระวังก�รดึงรั้งบริเวณส�ย ห�กพบว่�ส�ยเลื่อนหลุด 

หรือถอยออกม�จ�กตำ�แหน่งเดิม อย่�ดันส�ยเข้�ไปเอง ให้ใช้

ปล�สเตอร์ยึดติดแล้วไปพบแพทย์ทันที

  4. กรณีใส่ส�ยสวนบริเวณ

ข�หนีบ ห้�มผู ้ป่วยงอข� เพร�ะ 

อ�จทำ�ให้ส�ยหัก พับ งอได้

  5. ห้�มนอนตะแคงทับไหล่ 

ข้�งที่ใส่ส�ย เพร�ะจะทำ�ให้ส�ยหัก 

พับ งอ เกิดลิ่มเลือดอุดตันภ�ยใน

ส�ยได้

 เมือ่มเีหตกุำรณ์ต่อไปนีค้วรมำพบแพทย์

 • เลอืดไหลซมึออกจ�กแผลหรอืจดุทีเ่ป็นท�งออกของ

  ส�ยสวนม�กผดิปกต ิ(ไหลออกม�นอกปล�สเตอร์ปิดแผล)

 • แขนหรอืใบหน้�ข้�งเดยีวกบัคอทีผ่่�ตดับวม
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อยู่กับไตเทียม

 • เห็นปลอกหุ้มส�ยสวน ลักษณะคล้�ยฟองนำ้� ย�วประม�ณ  

  0.5 เซนตเิมตร เลือ่นออกม�จ�กจุดท่ีเป็นท�งออกของส�ยสวน

 • ส�ยสวนแตกหกั หรอืร่วมกบัเลอืดไหลออกม�ด้วย

 • มไีข้หน�วสัน่โดยไม่ทร�บส�เหตุ

 • มหีนองทีผ่วิหนงับรเิวณป�กท�งออกของส�ยสวน

 • ผิวหนังที่บริเวณตั้งแต่ท�งออกของส�ยสวนถึงบริเวณ 

  คอมอี�ก�รปวด บวม แดงร้อน

 กำรดแูลตนเองส�ำหรบัผูท้ีผ่่ำตดัเส้นเลอืด 
AVF และ AVG (แบบถำวร)

 ก. ระยะหลังผ่ำตัด

  1. ในระยะ 3 วันแรก ควรยกแขนข้�งที่ผ่�ตัดสูงกว่�ระดับ

หัวใจ เพื่อป้องกันและลดอ�ก�รบวม

  2. ควรบริห�รเส้นเลือดโดยทำ� hand-grip exercise คือ  

กำ�ลกูบอลย�ง กำ�และแบมอืบ่อย ๆ ส�ม�รถเร่ิมทำ�ได้หลังก�รผ่�ตดั 

ประม�ณ 3 วัน ห�กไม่มีอ�ก�รเจ็บบ�ดแผลหรือเลือดออกม�ก  

โดยควรบริห�รอย่�งน้อยวันละ 4 คร้ัง 

ครั้งละ 15-20 น�ที

  3. แผลผ่�ตัดห้�มเปียกนำ้�

  4. สังเกตบริเวณแผลผ่�ตัด 

ว่�มีเลือดออกม�ก หรือผิวหนังบริเวณ

แผลผ่�ตดับวมโป่งม�ก อ�จมีเลอืดออก

ใต้ผิวหนัง 
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18 อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

  5. สังเกตอ�ก�รปวด บวม แดงร้อน พร้อมกับมีไข้ อ�จมี 

ก�รติดเชื้อและอักเสบบริเวณแผลผ่�ตัดได้ ห�กมีอ�ก�รปวดปล�ย 

นิ้วมือ มือเย็น ควรรีบพบแพทย์

  6. หลีกเลี่ยงก�รกระทบกระแทกบริเวณแผลผ่�ตัด

  7. ห้�มวดัคว�มดัน ห้�มเจ�ะเลือด ห้�มฉดีย� ให้เลอืดหรอื  

ให้นำ้�เกลือแขนข้�งที่ทำ�ก�รผ่�ตัด

  8. ห้�มใช้แขนทีม่เีส้นฟอกเลอืด ยกของหนกั และระมดัระวัง 

ในก�รใช้ของมีคม

  9.  ผูป่้วยทีแ่พทย์สัง่ย�ปฏชิวีนะหลงัก�รผ่�ตดั ควรรบัประท�นย�

ให้ครบต�มคำ�สัง่แพทย์ เพร�ะอ�จทำ�ให้เกิดก�รดือ้ย�ของเชือ้โรคได้

 หำกมอีำกำรผิดปกติ ผู้ป่วยควรมำพบแพทย์เพือ่ตรวจ และ

ท�ำควำมสะอำดแผล

 
 ข. ระยะใช้งำน

 1. ไม่ควรใส่น�ฬิก�หรือ

สร้อยข้อมือ ไม่ใส่เสื้อรัดบริเวณ 

แขน ไม่นอนหนุนแขนข้�งท่ีใช้

ฟอกเลือด ไม่ควรหิ้วของหนัก

 2. ทำ�คว�มสะอ�ดแขนข้�ง

ที่ใช้ในก�รฟอกเลือด โดยก�ร

ฟอกสบู่วันละครั้ง และท�นำ้�ย�

รักษ�ผิวหนังไม่ให้แห้งหรือแตก
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 3. ตรวจคลำ�บรเิวณเส้น เลือดอย่�งน้อยวนัละคร้ัง ถ้�ไม่มีชพีจร

หรือเบ�ลงให้รีบม�พบแพทย์ทันที 

 4. ไม่ควรเก�บริเวณผิวหนังที่ใกล้เส้นเลือดที่ใช้ฟอกเลือด

 5. ควรทำ� hand-grip exercise โดยกำ�ลูกบอลย�งเล็ก ๆ 

หรือลูกเทนนิส กำ�และแบมือบ่อย ๆ และใช้มืออีกข้�งกำ�บริเวณ 

ต้นแขนเหนือเส้นฟอกเลือด ทำ�วันละ 4 ครั้ง คร้ังละ 15 น�ที  

(โดย 24 ชั่วโมงแรกหลังก�รใช้ง�น ไม่ควรทำ�ก�รบริห�รเส้น 

ฟอกเลือด)

 6. ห้�มวัดคว�มดัน ห้�มเจ�ะเลือด ห้�มฉีดย� ให้เลือด หรือ 

ให้นำ้�เกลือแขนข้�งที่ทำ�ก�รผ่�ตัด

 7. ห้�มใช้แขนที่มีเส้นฟอกเลือด ยกของหนัก และระมัดระวัง 

ในก�รใช้ของมีคม ก�รอยู่ใกล้ของร้อนจัดและเย็นจัด

 8. สังเกตอ�ก�รช�ปล�ยมือ เย็นต�มปล�ยนิ้วมือ และแจ้งให้ 

พย�บ�ลทร�บเม่ือมีอ�ก�รดังกล่�ว
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กำรใช้ยำในผูป่้วยโรคไตวำยเรือ้รงั
ทีไ่ด้รบักำรฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทียม

 ส่วนใหญ่ผู้ป่วยไตว�ยที่ได้รับก�รฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

ต้องรับประท�นย�หล�ยชนิดอย่�งต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ป่วยจึงควร 

ทร�บข้อบ่งใช้หรือประโยชน์ของย�แต่ละชนิด วิธีก�รใช้ย�ที่ถูกต้อง 

ก�รเก็บรักษ�ย� ข้อควรระวังต่�ง ๆ ของก�รใช้ย� รวมถึงอ�ก�ร 

ไม่พึงประสงค์ของย�ที่อ�จเกิดข้ึนได้บ่อย ก�รที่ให้ผู้ป่วยได้ทร�บถึง

อ�ก�รไม่พึงประสงค์ของย�ที่อ�จเกิดขึ้นได้นั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค ์

ให้ผูป่้วยรู้สกึกลวัว่�จะได้รบัผลข้�งเคยีงจ�กย�จนไม่กล้�รบัประท�น 

ย� แต่เพื่อให้ผู้ป่วยสังเกตคว�มผิดปกติต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้นและแจ้ง 

ให้แพทย์ เภสัชกรและพย�บ�ลในห้องไตเทียมทร�บ เพ่ือร่วมกัน

พิจ�รณ�ว่�อ�ก�รดังกล่�วเกิดจ�กย�หรือไม่ พร้อมทั้งห�แนวท�ง

แก้ไขต่อไป อย่�งไรก็ต�ม ผู้ป่วยอ�จมีคว�มผิดปกติอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

ได้ไม่บ่อย ซ่ึงไม่ได้ระบุในท่ีนี้ ซึ่งผู้ป่วยก็ควรแจ้งให้ทร�บเช่นกัน 

นอกจ�กนี ้ก�รได้รับย�หล�ยชนดิร่วมกนัอ�จเกดิปฏกิริยิ�ต่อกนัของ

ย�เกิดข้ึน ก�รทร�บถึงปฏิกิริย�ต่อกันของย�ท่ีอ�จเกิดขึ้นก็เพ่ือ 

ให้ส�ม�รถหลีกเลี่ยงก�รใช้ย�ร่วมกัน หรือห�กจำ�เป็นต้องใช้ย� 

ร่วมกันก็ให้ติดต�มหรือเฝ้�ระวังผลท่ีอ�จเกิดขึ้น คว�มร่วมมือใน 

ก�รรับประท�นย�และปฏิบัติตัวต�มที่แนะนำ�เป็นสิ่งที่สำ�คัญอย่�งยิ่ง 

ผู้ป่วยจึงควรมีส่วนร่วมในก�รดูแลรักษ�และติดต�มผลก�รรักษ� 

ของตนเองเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและได้รับผลเสียน้อยที่สุด 

จ�กก�รใช้ย� ก�รให้ร�ยละเอียดของย�จะแบ่งต�มกลุ่มย�เพ่ือให ้

ง่�ยต่อก�รเข้�ใจดังนี้
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ยำรักษำภำวะซีด
 อิริโธรพอยอีติน Erythropoietin 
  วิธีก�รใช้ย� ฉีดเข้�ใต้ผิวหนังหรือเข้�เส้นเลือด 
  ผลข้�งเคียง  คว�มดันโลหิตสูง 
  ข้อควรระวัง ห�กเลือดข้นม�กเกินไป มีคว�มเสี่ยง
      ที่อ�จทำ�ให้เส้นเลือดที่ใช้ฟอกอุดตันได้

  ธำตุเหล็ก (ทำงเส้นเลือด) 
  วิธีก�รใช้ย� ฉีดเข้�ท�งเส้นเลือด  
  ข้อควรระวัง แพ้ย�

 ธำตุเหล็ก (รับประทำน) 
  วิธีก�รใช้ย�  รับประท�นหลังอ�ห�ร 
  ผลข้�งเคียง  คลื่นไส้ ท้องเสีย หรือท้องผูก 
  ข้อควรระวัง  ทำ�ให้มีอุจจ�ระเป็นสีดำ�

 โฟลิกแอซิด Folic acid 
  วิธีก�รใช้ย�  รับประท�นหลังอ�ห�ร  

ยำรักษำควำมเป็นกรด
 โซดำมินท์ 
  วิธีก�รใช้ย� รับประท�นหลังอ�ห�ร 
  ผลข้�งเคียง ท้องอืด 

ยำลดระดับโพแทสเซียม
 คำลิเมท หรือเคเอกซำเลต 
  วิธีก�รใช้ย� รับประท�นหลังอ�ห�ร 
  ผลข้�งเคียง ท้องผูก 
  ข้อควรระวัง ไม่ละล�ยย�ในนำ้�ผลไม้ ไม่ได้ผลถ้�ท้องผูก
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ยำลดฟอสเฟต
 แคลเซียมคำร์บอเนต 
  วิธีก�รใช้ย� รับประท�นพร้อมอ�ห�ร (เคี้ยว) 
  ผลข้�งเคียง ท้องผูก
  ข้อควรระวัง ภ�วะแคลเซียมสูงในเลือด
 อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ 
  วิธีก�รใช้ย� รับประท�นพร้อมอ�ห�ร  
  ผลข้�งเคียง ระดับอะลูมิเนียมในเลือดสูงขึ้นห�กใช้
      ปริม�ณม�กและติดต่อกันน�น
 แลนทำนัม คำร์บอเนต
  วิธีก�รใช้ย� เคี้ยวพร้อมอ�ห�ร
 เซเวลำเมอร์ คำร์บอเนต 
  วิธีก�รใช้ย� รับประท�นพร้อมอ�ห�ร
  ผลข้�งเคียง ท้องผูก หรือ ท้องเดิน

ยำลดระดับพำรำไทรอยด์
 วิตำมินดี 
  วิธีก�รใช้ย� รับประท�นต�มแพทย์สั่ง  
  ข้อควรระวัง ระดับแคลเซียมในเลือดสูง

ยำขับปัสสำวะ
 ลำซิก Furosemide  
  วิธีก�รใช้ย� รับประท�นหลังอ�ห�ร 
  ผลข้�งเคียง เพลีย 
  ข้อควรระวัง ก�รได้ยินลดลง
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ยำลดควำมดันโลหิต
 อีนำลำพริล Enalapril 
  วิธีก�รใช้ย� รับประท�นหลังอ�ห�ร 
  ผลข้�งเคียง ไอ 
  ข้อควรระวัง ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง
 ไมคำดีส ไดโอแวน อะโพลเวล โคซำร์ 
  วิธีก�รใช้ย� รับประท�นหลังอ�ห�ร  
  ผลข้�งเคียง ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง
 แอมโลดิปีน เฟโลดิปีน อำดำแลค มำดิพอด  
  วิธีก�รใช้ย� รับประท�นหลังอ�ห�ร
  ผลข้�งเคียง  ข�บวม
 เมโทโปรลอล อะทีโนลอล พรีโนลอล 
  วิธีก�รใช้ย� รับประท�นหลังอ�ห�ร  
  ข้อควรระวัง หัวใจเต้นช้�ลง
 มินิเพรส คำร์ดูรำ 
  วิธีก�รใช้ย� รับประท�นหลังอ�ห�ร  
  ข้อควรระวัง หน้�มืดห�กลุกขึ้นอย่�งรวดเร็ว
 อะพรีโซลีน 
  วิธีก�รใช้ย� รับประท�นหลังอ�ห�ร 
  ผลข้�งเคียง ใจสั่น 
 ไมน็อกซิดิล 
  วิธีก�รใช้ย� รับประท�นหลังอ�ห�ร 
  ผลข้�งเคียง ขนเพิ่มม�กทั่วร่�งก�ย 

ยำเบำหวำน
 อินซูลิน
  วิธีก�รใช้ย� ฉีดก่อนรับประท�นอ�ห�ร  
  ข้อควรระวัง นำ้�ต�ลในเลือดตำ่�
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24 อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

ค�ำแนะน�ำกำรใช้ยำในผู้ป่วยโรคไตวำย

   1. ผู้ป่วยควรทร�บชื่อย� และศึกษ�ข้อบ่งใช้ วิธีก�รใช้ย� 

ที่ได้รับ ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีอ�ก�รเจ็บป่วยไม่สบ�ย และไปรักษ�ท่ี 

สถ�นพย�บ�ลอ่ืน ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ เภสัชกร หรือพย�บ�ลที่ 

ปฏิบัติง�นทร�บว่�กำ�ลังรับประท�นย�อะไรอยู่บ้�งและใช้ขน�ด 

เท่�ไร

   2. ไม่ควรใช้ย� วิต�มินหรือผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รเองโดย 

ที่ไม่ได้รับคำ�แนะนำ�จ�กแพทย์หรือเภสัชกร เนื่องจ�กอ�จทำ�ให ้

เกิดปฏิกิริย�กับย�ที่ผู ้ป่วยได้รับ หรืออ�จเกิดก�รสะสมของส�ร 

ต่�ง ๆ จนก่อให้เกิดอันตร�ยต่อร่�งก�ยได้

   3. ห�กผู้ป่วยไม่ส�ม�รถรับประท�นย�ในขน�ดย�ที่แนะนำ�

ได้ เน่ืองจ�กส�เหตุใดก็ต�ม ควรแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทร�บ 

เสมอ ไม่ควรปรับเปล่ียนขน�ดย�เอง เพ่ือป้องกันก�รสับสนใน 

ก�รประเมนิผลก�รใช้ย�

   4. สังเกตตนเองทุกครั้งหลังก�รปรับเปลี่ยนย�หรือขน�ด 

ของย� ห�กมีคว�มผิดปกติเกิดขึ้นที่สงสัยว ่�อ�จสัมพันธ์กับ 

ก�รใช้ย� ให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพย�บ�ลที่ปฏิบัติง�นในห้องไต

เทียมทร�บทุกครั้ง และห�กมีผลสรุปว่�ย�ใดก็ต�มที่ผู้ป่วยได้รับ 

ทำ�ให้เกิดอ�ก�รไม่พึงประสงค์ หรือผลเสียกับผู้ป่วย ผู้ป่วยควรจำ� 

ชื่อย� หรือบันทึกชื่อย�พร้อมคว�มผิดปกติเหล่�นั้นเพื่อป้องกัน 

ไม่ให้ได้รับย�นั้นซำ้�อีก

   5. ห�กมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับย�ที่ใช้ อ�ทิ เหตุผลของ 

ก�รปรบัเปล่ียนแผนก�รใช้ย� ก�รติดต�มผลก�รใช้ย� หรืออ�ก�ร 
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อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

ไม่พึงประสงค์ใดที่พบได้บ่อย ๆ จ�กก�รใช้ย� ส�ม�รถสอบถ�มได้

จ�กแพทย์และเภสัชกรที่ปฏิบัติง�นในห้องไตเทียม

กำรออกก�ำลังกำยในผู้ป่วยไตเทียม

   ผู้ป่วยควรเลอืกก�รออกกำ�ลงัก�ยทีเ่หม�ะกบัสภ�วะร่�งก�ย 

ควรเป็นก�รออกกำ�ลังก�ยเบ� ๆ และทำ�อย่�งต่อเนื่อง เช่น ก�ร 

ออกกำ�ลังก�ยในที่ร่ม ก�รเดิน ว่�ยนำ้� หรือปั่นจักรย�น ควรออก 

กำ�ลังก�ยอย่�งน้อย 3 วันต่อสัปด�ห์ ในสัปด�ห์แรก คุณควรใช ้

เวล�เพียง 5 น�ทีต ่อวัน จ�กนั้นเพิ่มเวล�ขึ้นอีก 2-3 น�ที 

ในสัปด�ห์ต่อ ๆ ไป จนกระท่ังส�ม�รถออกกำ�ลังก�ยได้ประม�ณ 

คร่ึงชั่วโมงต่อวัน สำ�หรับผู้ที่ต้องก�รควบคุมนำ้�หนักควรเดินให้น�น

ขึ้นกว่�เดิมอย่�งน้อย 20-30 น�ที

อย่ำออกก�ำลังกำย

หำกคุณมีอำกำรดังต่อไปน้ี

หยุดออกก�ำลังกำยทันที

หำกรู้สึกดังต่อไปนี้

• มีไข้

• อ�ก�ศร้อน

   และมีคว�มชื้นสูง

• มีปัญห�เกี่ยวกับกระดูก

   และข้อต่อ

• เหนื่อยล้�เป็นอย่�งม�ก

• ห�ยใจไม่ทัน

• เจ็บหน้�อก

• หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือ

   ไม่เป็นจังหวะ

• คลื่นไส้

• เป็นตะคริว
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26 อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

สรุปแนวทำงกำรปฏิบัติตัว

  1. จำ�กัดนำ้�ดื่ม ไม่เกินปริม�ณปัสส�วะ + 500 มิลลิลิตรต่อวัน 

  2. หลกีเลีย่งอ�ห�รรสเคม็ อ�ห�รโพแทสเซยีมสูง และฟอสเฟตสูง

  3. รับประท�นอ�ห�รโปรตีนที่เหม�ะสมอย่�งเพียงพอ

  4. หลีกเลี่ยงอ�ห�รไขมันสัตว์ กะทิ

  5. รับประท�นวิต�มินเสริมอย่�งถูกต้องและเหม�ะสม

   ต�มคำ�สั่งแพทย์

  6. ออกกำ�ลังก�ยอย่�งสมำ่�เสมอ

  7. ชั่งนำ้�หนักตัวทุกวัน

  8. วัดคว�มดันโลหิตทุกวัน 

  9. ฝึกสม�ธิ หรือสวดมนต์ เพื่อลดคว�มเครียด

  10. ห้�มใช้หลอดเลือดของแขนหรือข�ข้�งที่ทำ�ผ่�ตัด AV shunt  

   ในก�รฉดีย�เข้�เส้น หรอืวัดคว�มดัน หรอืก�รให้นำ�้เกลอื

  11. ควรปฏบัิติต�มคำ�แนะนำ�แพทย์ และรบัประท�นย�สมำ�่เสมอ

  12. งดรับประท�นย�ลดคว�มดันโลหิต มื้อเช้�ก่อนม�ฟอกเลือด  

   หรือต�มแพทย์สั่ง

  13. ก่อนก�รฟอกเลือดวันนั้น ถ้�มีประจำ�เดือน หรือมีเลือดออก  

   ที่ใดต้องแจ้งให้พย�บ�ลทร�บ

  14. รีบแจ้งแพทย์และพย�บ�ลทร�บเมื่อมีอ�ก�รผิดปกติ

  15. ถ้�ต้องถอนฟัน หรือทำ�ก�รผ่�ตัดที่เส่ียงกับก�รมีเลือดออก  

   ควรแจ้งแพทย์และพย�บ�ลที่ดูแลล่วงหน้� เพ่ือให้คำ�แนะนำ� 

   ที่ถูกต้องเหม�ะสม
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อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
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บรรณำนุกรม

 1. ชุติม� เขตอนันด์. “ก�รพย�บ�ลผู้ป่วย Chronic hemodialysis” ใน  

  สมช�ย เอ่ียมอ่อง, เก้ือเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์, เกรียง ต้ังสง่� และ 

  เถลิงศักด์ิ ก�ญจนบุษย์, Chronic hemodialysis, บริษัท เท็กซ์ แอนด์ 

  เจอร์นัล พับลิเคชัน จำ�กัด. กรุงเทพฯ.2550

 2. ชมรมพย�บ�ลโรคไตแห่งประเทศไทย. “แนวท�งก�รปฏิบัติก�รดูแล  

  Permanent vascular access” ใน ฉัตรสุด� เอื้อม�นะพงษ์ และคณะ.  

  แนวท�ง ปฏิบัติก�รพย�บ�ลสำ�หรับก�รฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

  และก�รล้�งไตท�งช่องท้อง. เอส.เอ็ม ก�รพิมพ์.2550

 3. ชมรมพย�บ�ลโรคไตแห่งประเทศไทย. “แนวท�งก�รปฏิบัติก�รดูแล  

  Double Lumen Catheter” ใน ฉัตรสุด� เอ้ือม�นะพงษ์ และคณะ.  

  แนวท�งปฏิบัติก�รพย�บ�ลสำ�หรับก�รฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม 

  และก�รล้�งไตท�งช่องท้อง. เอส.เอ็ม ก�รพิมพ์.2550

 4. ชวลิต รัตนกุล. “โภชน�ก�รสำ�หรับผู้ป่วย Chronic Hemodialysis” ใน  

  สมช�ย เอี่ยมอ่อง, ขจร ตีรณธน�กุล, ปวีณ� สุสัณฐิตพงษ์, เกื้อเกียรติ  

  ประดิษฐ์พรศิลป์, ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์, เกรียง ตั้งสง่�, Textbook of Hemo- 

  dialysis. บริษัท เอ ไอ พริ้นติ้ง จำ�กัด.2553

 5. สม�คมโรคไตแห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ  

  “คู่มือก�รจัดก�รดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเร่ิมต้น”. พิมพ์คร้ังท่ี 1.  

  กรกฎ�คม 2555. บริษัท ยูเนียนอุลตร้�ไวโอเร็ต จำ�กัด

 6. วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี, จุฑ�ม�ศ อ่อนน้อม, และเอกหทัย แซ่เตีย.  

  โภชน�บำ�บัดสำ�หรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. ใน วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี,  

  บรรณ�ธิก�ร. คู่มือก�รจัดก�รดูแลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะเริ่มต้น, 39- 

  58. กรุงเทพมห�นคร: บริษัท ยูเนียนอุลตร้�ไวโอเร็ต จำ�กัด, 2555

 7. Standley Goldfarb and Raymond R. Townsend. End-Stage Renal 

  Disease and Dialysis in NephSAPVol 11 No 6, November 2012

 8. Davison SN: Integrating palliative care for patients with advanced  

  chronic kidney disease. J Palliative care 27: 53-61,2011 Pub Med.

 9. Agarwal R, Light RP: Intradialytic hypertension is a marker of  

  volume excess. Nephrol Dial Transplant 25: 3355-3361, 2010
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28 อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

อำหำรส�ำหรบัผูป่้วยไตวำยเรือ้รงั
ทีไ่ด้รบักำรฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทียม
   ผูป่้วยโรคไตท่ีรักษ�โดยก�รฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีมนัน้

ต้องรับประท�นอ�ห�รให้เหม�ะสม เพร�ะกระบวนก�รรักษ�ด้วย

เคร่ืองไตเทยีมน้ีจะทำ�ให้ผู้ป่วยสูญเสียส�รอ�ห�ร โดยเฉพ�ะโปรตนีไป 

ดังนั้น ผู้ป่วยจึงมีคว�มเส่ียงที่จะเกิดภ�วะข�ดส�รอ�ห�รได้ ซึ่งก�ร

ข�ดส�รอ�ห�รนีส้มัพนัธ์กับอตัร�ก�รก�รเสยีชวีติทีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้ ก�ร

รับประท�นอ�ห�รสำ�หรับผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงต้องมีก�รกินโปรตีนจ�ก 

เนื้อสัตว์ให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงโปรตีนจ�กนม และถั่วต่�งๆ ร่วมกับ

ก�รกินอ�ห�รแบบลดหว�น ลดมัน และลดเค็ม และเลือกกินผัก 

ผลไม้ให้เหม�ะสมต�มผลเลือด โดยแนวท�งก�รเลือกรับประท�น

อ�ห�ร 5 หมู่สำ�หรับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมี ดังนี้

 1. หมวดเนือ้สตัว์
 ขณะฟอกเลอืดร่�งก�ยจะสูญเสียส�รอ�ห�รโปรตนี ดงันัน้ ผู้ป่วย

ควรเลือกโปรตีนให้เพียงพอโดยเลือกกินเนื้อสัตว์ไขมันตำ่� 4–6 ช้อน

โต๊ะต่อม้ือ หรือเท่�กับ 3 กล่องไม้ขีดไฟกล่องเล็ก ได้แก่ ไข่ข�ว 

เนื้อปล� สันในหมู อกไก่  และกินไข่ข�ววันละ 2 ฟอง
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อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

  ตัวอย่ำงเนื้อสัตว์ 1 ช้อนโต๊ะ

เท่ำกับ

เท่ำกับ

เท่ำกับ

เท่ำกับ

เนื้อสัตว์ 1 ช้อนแกง

ไข่ข�ว 1 ฟอง

ปล�ทูครึ่งตัว

กุ้ง 2 – 3 ตัว

ลูกชิ้น 2 – 3 ลูก
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30 อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

 เนื้อสัตว์ที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจ�กมีโซเดียมสูงทำ�ให้บวมนำ้� ได้แก ่

เน้ือสัตว์แปรรูป เช่น ไส้กรอก กุนเชียง หมูยอ หมูหยอง แหนม ลูกชิ้น 

ปล�ทูเข่ง ปล�แดดเดียว ไข่เค็ม กุ้งแห้ง เนื้อสัตว์ต�กแห้ง ปล�ร้� ปล�ส้ม 

ปล�กระป๋อง เป็นต้น
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อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

 อ�ห�รหมวดข้�วแป้งให้ส�รอ�ห�รค�ร์โบไฮเดรตเป็นหลัก เมื่อกิน

เข้�ไปจะถูกเปลีย่นไปเป็นนำ�้ต�ลในร่�งก�ย ผูป่้วยทีม่ปัีญห�เรือ่งก�รควบคมุ

นำ�้ต�ลในเลอืด ควรรบัประท�นอ�ห�รหมวดนีใ้นปรมิ�ณจำ�กดั  แต่ห�กไม่มี

ปัญห�เรื่องนำ้�ต�ลในเลือดสูง ก็ส�ม�รถรับประท�นอ�ห�รหมวดข้�วแป้ง 

เพื่อให้ได้รับพลังง�นอย่�งเพียงพอได้  ข้�วแป้งสำ�หรับผู้ป่วยโรคไต ที่รักษ�

โดยก�รฟอกเลือดส�ม�รถเลอืกรบัประท�นได้ เช่น ข้�วสวย ข้�วต้ม (นำ�้น้อย) 

เส้นขนมจีน เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นมักกะโรนี วุ้นเส้น ส�คู เป็นต้น 

 ข้าวแป้งที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ 

ขนมปัง เผือก มัน ข้�วโพด และเครื่องดื่มที่มี 

ส่วนประกอบของนำ้�ต�ลสูง เช่น นำ้�หว�น 

นำ้�อัดลม นำ้�สมุนไพรผสมนำ้�ต�ล เครื่องด่ืม 

ชูกำ�ลัง เครื่องดื่มชดเชยเกลือแร่ เป็นต้น 

 เนื้อสัตว์ที่ควรหลีกเล่ียงสำ�หรับผู ้ที่มีฟอสฟอรัสในเลือดม�กกว่� 

5.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ได้แก่ เครื่องในสัตว์ ปล�เล็กปล�น้อย นมทุกชนิด

ไข่แดง โปรตีนจ�กถั่วและผลิตภัณฑ์นม ไข่แดง ถั่ว เช่น ไอศกรีม เนยแข็ง 

นมถัว่เหลอืง เต้�หู้ ฟองเต้�หู ้ขนมไส้ถัว่ ขนมปังเบเกอรี ่ฝอยทอง ทองหยบิ 

ทองหยอด ขนมไส้ไข่เค็มต่�ง ๆ เป็นต้น

 2. หมวดข้ำว แป้ง
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32 อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

 สำ�หรับผู้ที่มีฟอสฟอรัสในเลือดม�กกว่� 5.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ควร

หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม เช่น ช� ก�แฟ โกโก้ นำ้�อัดลมสีเข้มรวมถึงนม 

นมถั่วเหลือง และเบียร์ด้วย  

 3. หมวดผกั

 ผักเป็นแหล่งของวิต�มิน เกลือแร่ และใยอ�ห�ร ผู้ป่วยโรคไตที่รักษ� 

โดยก�รฟอกเลอืดควรรบัประท�นผกัสกุทกุมือ้ มือ้ละ 1 – 2 ทพัพี แต่จะเลือก

กินผักชนิดไหนนั้นขึ้นอยู่กับระดับโพแทสเซียมในเลือด ห�กโพแทสเซียม 

ในเลอืดน้อยกว่� 3.5 mEq/L ส�ม�รถรบัประท�นผกัได้ทกุชนดิ โดยเฉพ�ะผกั 

ที่มีโพแทสเซียมสูง ส่วนผู้ที่มีโพแทสเซียมในเลือดม�กกว่� 5.2 mEq/L ควร

งดกินผัก ผลไม้ โพแทสเซียมป�นกล�ง และสูง แล้วเลือกกินกลุ่มตำ่�แทน
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อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

ผักที่มี

โพแทสเซียมต�่ำ

ผักที่มีโพแทสเซียม

ปำนกลำง

ผักที่มี

โพแทสเซียมสูง

กะเพร� กว�งตุ้ง ชะอม ตำ�ลึง ถ่ัวพู ถ่ัว
ลันเต� ใบบวับก ใบแมงลกั บวบ ผกัก�ดข�ว 
ผักก�ดหอม โหระพ� เห็ดหูหนู อโวค�โด

กะหลำ่�ปลี คะน้�  กุยช่�ย พริกหว�น 
ข้�วโพดอ่อน นำ�้เต้� ผกัโขม ผกับุง้ แตงกว�
ฟักเขียว มะเขือย�ว มะละกอดิบ หอมใหญ่

กะหลำ่�ดอก มัน กะหลำ่�ปลีม่วง ขี้เหล็ก 
แครอท ถั่วฝักย�ว บร็อคโคลี่ มะเขือเปร�ะ
มะเขือพวง มะเขือเทศ มะระจีน ว�ซ�บ ิ
ร�กบวั สะตอ สะเด� ฟักทอง หวัปลี หน่อไม้

เท่ำกับเท่ำกับ

ผักสุก1 ทัพพี ผักสุก 1 อุ้งมือ ผักสุก 1 กำ�มือ

 4. หมวดผลไม้

 ผลไม้เป็นอีกหนึ่งหมวดสำ�หรับผู้ป่วยโรคไต ที่รักษ�โดยก�รฟอกเลือด 

ต้องเลือกกินต�มระดับโพแทสเซียมในเลือดเช่นเดียวกับหมวดผัก ผู้ป่วย

ส�ม�รถกินผลไม้ได้วันละ 1– 2 ส่วน

  ตวัอย่ำงผกั 1 ทพัพี
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34 อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

ชนิด ชนิดปริมำณ ปริมำณ

สับปะรด
 6 -8 ชิ้นคำ�

มะม่วง
ครึ่งผล

แอปเปิ้ล
1 ผลเล็ก  

มังคุด 
4 ผล  

ท้อ 
ครึ่งผลเล็ก  

เงำะ 
5 ผล

สำลี่
ครึ่งผล  

ส้มเช้ง 
1 ผล  

สละ 
5 ผล

  ผลไม้ทีม่โีพแทสเซยีมต�ำ่ ได้แก่
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อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

ชนิด ชนิดปริมำณ ปริมำณ

กีวี 
1 ผล  

น้อยหน่ำ
ครึ่งผล

ลูกพีช
1 ผล

ส้มโอ 
2 กลีบ

ลองกอง 
5 ผล

ลิ้นจี่ 
4 ผล

องุ่น 
15 ผล

ล�ำไย 
4 ผล  

ชมพู่ 
3 ผล  

ละมุด
ครึ่งผล  

เชอร์รี่ 
10 ผล  

  ผลไม้ทีม่โีพแทสเซยีมปำนกลำง ได้แก่
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36 อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

ชนิด ชนิดปริมำณ ปริมำณ

กล้วย 
1 ผลเล็ก

ทุเรียน
ครึ่งเม็ด

ขนุน 
2 ชิ้น

มะขำม 
2 ฝัก

แคนตำลูป 
15 ชิ้นคำ�

แตงโม 
6 ชิ้นคำ�

ส้ม 
1 ผล

สตรอเบอรี่ 
12 ผล

ฝรั่ง 
1/3 ผลกล�ง

เสำวรส 
2 ผล

แก้วมังกร 
1/3 ผล

  น�้ำผลไม้ 
120 ซีซี

มะละกอ 
6 ชิ้นคำ�

ผลไม้แห้ง
2 ช้อนโต๊ะ

  ผลไม้ทีม่โีพแทสเซยีมสงู ได้แก่
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อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

 5. หมวดน�ำ้มนั

 ผู ้ป่วยโรคไตที่รักษ�โดยก�รฟอกเลือดไม่เพียงแค่บริโภคนำ้�มันใน 

ปริม�ณที่เหม�ะสม แต่ควรเลือกรับประท�นนำ้�มันที่มีกรดไขมันคุณภ�พดี

ไม่ทำ�ให้แอล ดี แอลโคเลสเตอรอล (ไขมันชนิดเลว) ขึ้น และเอช ดี แอล
โคเลสเตอรอล (ไขมันชนิดดี) ลดลง นำ้�มันที่ผู้ป่วยควรเลือกคือ นำ้�มันที่มี

กรดไม่อ่ิมตวัตำ�แหน่งเดยีว สลบักบันำ�้มนัทีม่กีรดไขมันไม่อ่ิมตวัหล�ยตำ�แหน่ง 

ส่วนนำ�้มนัทีค่วรหลกีเลีย่ง ได้แก่ นำ�้มนัท่ีมกีรดไขมนัอิม่ตวั และไขมนัทร�นส์
 5.1 กรดไขมันไม่อิ่มตัวต�ำแหน่งเดียว พบม�กในนำ้�มันมะกอก 

   นำ้�มันถั่วลิสง นำ้�มันค�โนล�  นำ้�มันรำ�ข้�ว กรดไขมันชนิดนี้เป็น 

   กรดไขมันดี ช่วยลดคว�มเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจได้

 5.2 กรดไขมนัไม่อิม่ตวัหลำยต�ำแหน่ง พบม�กในนำ�้มนัดอกคำ�ฝอย 

   นำ้�มันดอกท�นตะวัน นำ้�มันข้�วโพด นำ้�ในถั่วเหลือง นำ้�มันง�  

   นำ้�มันปล� เมล็ดท�นตะวัน ง� เป็นต้น กรดไขมันชนิดนี้จะลด 

   ทั้งไขมันชนิดดีและชนิดเลว

 5.3 กรดไขมันอ่ิมตัว พบม�กในไขมันสัตว์ นม นำ้�มันมะพร้�ว 

   นำ้�มันป�ล์ม ถ้�กินม�กเกินไปจะทำ�ให้ โคเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นได้

 5.4 กรดไขมันทรำนส์ พบม�กในเบเกอรี่ที่ใช้เนยข�ว และม�ก�รีน  

   โดนัท โรตี เป็นต้น กรดไขมันชนิดนี้จะลดไขมันชนิดดีและเพิ่ม 

   ไขมนัชนดิเลว จงึเป็นกรดไขมนัทีอั่นตร�ยม�กทีสุ่ด ควรหลีกเล่ียง 

 6. หมวดอำหำรเค็ม
 นอกจ�กอ�ห�ร 5 หมู่แล้วผู ้ป่วยโรคไตควรหลีกเล่ียงก�รกินเค็ม

เพร�ะมีโซเดียมสูงซึ่งจะกระตุ้นให้คว�มดันโลหิตสูง และกระห�ยนำ้�ม�กขึ้น 

ห�กผู้ป่วยไม่ส�ม�รถจำ�กัดนำ้�ดื่มได้ก็จะส่งผลให้บวมม�กขึ้น ดังนั้น เร�ควร
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38 อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

รับประท�นโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งเทียบเท่�กับอ�ห�ร

ต�มธรรมช�ติที่มีก�รปรุงรสด้วยนำ้�ปล�ไม่เกิน 3 ช้อนช�ต่อวัน หรือ 

ปรุงรสด้วยเคร่ืองปรุงอ่ืน ๆ ที่ให้โซเดียมน้อยกว่� 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน 

หรือเทียบเท่�กับ 400 มิลลิกรัมต่อมื้อ ในกรณีที่กินอ�ห�รวันละ 3 มื้อ

เครือ่งปรงุ ปรมิาณ
โซเดยีม

(มิลลิกรมั)

ปรมิาณท่ีกนิได้ต่อม้ือ
โดยไม่ใช้เครือ่งปรงุชนิดอ่ืน
(โซเดียม < 400 มิลลกิรมั)

เกลือ 1 ช้อนชำ 2,000 น้อยกว่ำครึง่ช้อนชำ

ผงปรุงรส 1 ช้อนชำ 950 น้อยกว่ำครึง่ช้อนชำ

ผงชรูส 1 ช้อนชำ 600 น้อยกว่ำครึง่ช้อนชำ

น�ำ้ปลำ 1 ช้อนชำ 400 1 ช้อนชำ

ซอีิว้ขำว 1 ช้อนชำ 400 1 ช้อนชำ

ซอสปรงุรส 1 ช้อนชำ 400 1 ช้อนชำ

กะปิ 1 ช้อนชำ 240 1 ช้อนชำ ครึง่

น�ำ้ปลำร้ำ 1 ช้อนโต๊ะ 593 น้อยกว่ำ 1 ช้อนโต๊ะ

พรกิแกงแดง 1 ช้อนโต๊ะ 567 น้อยกว่ำ 1 ช้อนโต๊ะ

ซอสหอยนำงรม 1 ช้อนโต๊ะ 450 น้อยกว่ำ 1 ช้อนโต๊ะ

น�ำ้จิม้สกุี้ 1 ช้อนโต๊ะ 280 1 ช้อนโต๊ะครึง่

ซอสพริก 1 ช้อนโต๊ะ 220 1 ช้อนโต๊ะครึง่

น�ำ้จ้ิมไก่ 1 ช้อนโต๊ะ 210 1 ช้อนโต๊ะครึง่

ซอสมะเขือเทศ 1 ช้อนโต๊ะ 140 2 ช้อนโต๊ะครึง่
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อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

 ห�กในช่วงแรกผู ้ป่วยยังไม่ส�ม�รถปรับเปล่ียนรสช�ติอ�ห�รได้ 

ส�ม�รถเริ่มจ�กก�รลดปริม�ณก�รใช้เครื่องปรุงต่�ง ๆ ลงจ�กเดิมครึ่งหนึ่ง

ก่อนและควรหลีกเลี่ยงอ�ห�รที่มีโซเดียมสูง

อำหำรทีค่วรหลีกเลีย่งเพรำะมโีซเดยีมมำก

ปล�เค็ม เนื้อเค็ม 
เนื้อสัตว์แดดเดียว กุ้งแห้ง

ผักดอง ผลไม้ดอง

บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป

ไข่เค็ม กุนเชียง 
หมูยอ แหนม

ปล�ร้� ปล�ส้ม

อ�ห�รจ�นด่วน

ปล�กระป๋อง

ปล�ทูเข่ง

ขนมอบกรอบ
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40 อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
อยู่กับไตเทียม

เต้�หู้ยี้ ผงชูรส ผงปรุงรส เครื่องปรุงรสเค็ม

  เทคนคิลดเกลอืโซเดยีม

1. กินอ�ห�รสด ปรุงรสต่�ง ๆ ให้น้อยที่สุด เพ่ือให้คุ้นเคยกับอ�ห�รรสจืด 

2. ชิมก่อนปรุง และหลีกเลี่ยงก�รเติมเครื่องปรุงเพ่ิมบนโต๊ะอ�ห�ร เช่น 

 ใส่นำ้�ปล�พริก พริกเกลือ

3. ลด เลิกก�รใช้ผงชูรส ผงปรุงรสในอ�ห�ร 

4. เมื่อไปรับประท�นอ�ห�รนอกบ้�น ควรแจ้งแม่ค้�ว่� “ไม่เค็มและไม่ใส่ผงชูรส” 

5. หลีกเลี่ยงก�รใช้ อ�ห�รแปรรูป อ�ห�รสำ�เร็จรูป อ�ห�รกึ่งสำ�เร็จรูป อ�ห�ร 

 หมักดอง อ�ห�รกระป๋อง อ�ห�รแช่แข็ง อ�ห�รอบแห้งหรือแช่อ่ิม ในก�ร 

 เตรียม หรือปรุงประกอบอ�ห�ร ควรใช้อ�ห�รสดใหม่แทน

6. หลีกเลี่ยงอ�ห�รจ�นด่วนเช่น เฟรนช์ฟร�ยด์ ไก่ทอด แฮมเบอร์เกอร์  

 และพิซซ่�

7. ลดคว�มถ่ีในก�รรบัประท�นอ�ห�รทีต้่องมเีครือ่งปรงุ นำ�้จิม้ เช่น สุกี ้หมกูะทะ 

 รวมถึงควรลดปริม�ณนำ้�จิ้มด้วย

8. อ�ห�รที่ข�ดรสเค็ม จืดชืด ส�ม�รถแก้ไขโดยใช้รสเปรี้ยว รสเผ็ด และ 

 เครื่องเทศสมุนไพรต่�ง ๆ  เช่น หอมแดง ใบมะกรูด กระเทียม ข่� ตะไคร้ 

 กระช�ย ผักชี ขิง ใบแมงลัก ฯลฯ ช่วยเสริมรสช�ติ กล่ิน และสีสรรให้ 

 น่�รับประท�นม�กยิ่งขึ้น

9. หลีกเล่ียงก�รใช้เกลือโพแทสเซียมในก�รปรุงรสเค็มแทนเกลือโซเดียม 
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 ก�รมีภ�วะฟอสฟอรัสในเลือดสูง ทำ�ให้เกิดโรคแทรกซ้อนของต่อม 

พ�ร�ธัยรอยด์ ซึ่งทำ�ให้เกิดอ�ก�รต่�ง ๆ จึงต้องควบคุมปริม�ณของ

ฟอสฟอรัสในอ�ห�รร่วมกับก�รรับประท�นย�ที่ช่วยป้องกันก�รดูดซึม

ฟอสฟอรัส เช่น แคลเซียมค�ร์บอเนต เป็นต้น ซึ่งต้องรับประท�นพร้อมกับ

อ�ห�รจึงจะได้ผล ในก�รช่วยลดปริม�ณก�รดูดซึมฟอสฟอรัส

 ปริม�ณฟอสฟอรัสที่แนะนำ�ให้รับประท�นต่อวัน คือ 800-1,200 

มิลลิกรัม โดยรักษ�ระดับฟอสฟอรัสในเลือดไม่ให้เกิน 5.5 มิลลิกรัมต่อ

เดซิลิตร เมื่อต่อมธัยรอยด์ถูกกระตุ้นแคลเซียมจะถูกดึงออกม�จ�กกระดูก

 7. ฟอสฟอรสั

อำหำรถูกดูดซึม
ผ่ำนผนังล�ำไส้

กระดูกพรุน

ฟอสฟอรัส
ในเลือดสูง

ท�ำให้แคลเซียมถูกดึง
ออกมำจำกกระดูก

ไตไม่สำมำรถขับ
ฟอสฟอรัสที่สูงได้

กระตุ้นต่อม
พำรำธัยรอยด์

ฟอสฟอรสัสงูท�ำให้เกดิผลเสยี

ผลเสยีของกำรทีไ่ด้รับอำหำรท่ีมฟีอสฟอรสัสงู

 1. กระดูกพรุน

 2. หลอดเลือดแดงแข็ง

 3. แผลเรื้อรังที่เท้�

 4. คันต�มผิวหนัง

กระดูกปกติ กระดูกพรุน

เดซิลิตร เมื่อต่อมพ�ร�ธัยรอยด์ถูก
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 เนือ้สตัว์และโปรตนี

ภำพตัวอย่ำง ภำพตัวอย่ำงชนิด ชนิด

ปลำเล็ก
ปลำน้อย

กบ-เขียด

ปล�
ซ�ร์ดีน

แย้

ปลำร้ำ แมลงต่ำง ๆ

ปลำไส้ตัน
แห้งทอด

ไข่ปลำ

กุ้งแห้ง ตับไก่
ทอด

ปูทะเล
เต้ำหู้ขำว

แข็ง

ปูอัด ไข่แดง

กุ้งเผำ
เบคอน

อบ

 อำหำรทีม่ฟีอสฟอรสัสงู ทีค่วรหลกีเลีย่ง
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 เนือ้สัตว์และโปรตนี

 พชืผกั / ธญัพชื

 ผลติภณัฑ์จำกนม 

ภำพตัวอย่ำง

ภำพตัวอย่ำง

ภำพตัวอย่ำง

ภำพตัวอย่ำง

ชนิด

ชนิด

ชนิด

ชนิด

ข้ำวโพด

 ถั่วต่ำงๆ

นมสด

เมล็ด
ฟักทอง

โยเกิร์ต

งำ

นม
พร่องมันเนย

เมล็ด
ทำนตะวัน

ไอศกรีม

เต้ำหู้

นมเปรี้ยว

เม็ดมะม่วง
หิมพำนต์

เนยแข็ง
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 ขนมต่ำง ๆ 

ภำพตัวอย่ำง ภำพตัวอย่ำงชนิด ชนิด

ครัวซอง เม็ดขนุน

โดนัท 
(เนื้อเค้ก)

ฝอยทอง

ขนมปัง
โฮลวีต

ทองหยอด

เวเฟอร์

ภำพตัวอย่ำง ภำพตัวอย่ำงชนิด ชนิด

เบียร์ น�้ำแร่

กำแฟเครื่องดื่ม
สีด�ำ

 เครือ่งดืม่
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ภำพตัวอย่ำง ภำพตัวอย่ำงชนิด ชนิด

โกโก้ เครื่องดื่ม
มอลต์สกัด

รสช็อกโกแลต
ช็อกโกแลต

 ผูป่้วยทีไ่ด้รบัก�รฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม ควรได้รบัแคลเซยีมเสรมิ 

ทัง้ใช้ในก�รทดแทน และเป็นตวัช่วยจบัฟอสฟอรสั ซึง่ต้องรบัประท�นพร้อม

อ�ห�รจึงจะได้ผล และควรมรีะดบัแคลเซยีมในเลอืดไม่สงูเกนิ 10.5 มลิลกิรมั

ต่อเดซิลิตร เพื่อหลีกเลี่ยงก�รเกิดโรคแทรกซ้อน

 8. แคลเซยีม

สรปุ
  ผู้ป่วยโรคไตที่รักษ�โดยก�รฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมนั้นต้องรับ

ประท�นอ�ห�ร

1.  ไม่เค็ม คือ ใช้นำ้�ปล�ไม่เกิน 3  ช้อนช�ต่อวัน

2.  รับประท�นเนื้อสัตว์ 4–6 ช้อนโต๊ะต่อมื้อหรือเท่�กับ 3 กล่องไม้ขีดไฟ 

  กล่องเล็ก และกินไข่ข�ววันละ 2 ฟอง หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูป

3.  รับประท�นผักสุกทุกมื้อ มื้อละ 1 – 2 ทัพพี โดยเลือกผักให้สอดคล้อง 

  กับค่�โพแทสเซียมในเลือด 

4.  รับประท�นผลไม้ได้วันละ 1– 2 ส่วน โดยเลือกผลไม้ให้สอดคล้องกับ 

  ค่�โพแทสเซียมในเลือด
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